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Prijsbewust en hoogwaardig 

bouwen op maat

Met de geprefabriceerde dubbelschalige 

IsoBouw Prefab daksegmenten voor de 

seriematige woningbouw kunt u snel en 

hoogwaardig bouwen met een aanzienlijke 

besparing van kosten. De daksegmenten 

worden projectspecifi ek geproduceerd 

onder optimale omstandigheden en kunnen 

in zeer korte tijd op het werk geplaatst 

worden als sporen- of gordingkap. 

In één arbeidsgang heeft u een complete 

dakconstructie, eventueel voorzien van 

een afgewerkte binnenzijde en met

sparingen t.b.v. dakramen en dakkapellen. 

 

Dubbelschalige segmenten met 

duidelijke voordelen

•  Naadloze binnenbeplating tot grote 

afmetingen.

•  Geen kromtrekking, krimp en

scheurvorming.

•  Uitstekend beloopbaar bij het leggen van 

de pannen.

•  Een buitenplaat die niet kwetsbaar is

tijdens de montage en het leggen van de 

pannen.

• Milieuvriendelijk 100% gerecycled EPS.

• (H)CFK-vrij, vochtbestendig en duurzaam.

•  Blijvend hoge isolatiewaarden van Rc 2,5 

t/m 5,0 m2K/W.

• Zeer hoog afwerkingsniveau.

•  Hoog wooncomfort door het ontbreken 

van gordingen en naden in de beplating, 

waardoor deze makkelijk afgewerkt kan 

worden.

•  Horizontale aftimmering van de 

daksparingen ➔ extra grote lichtinval en 

grote “sta-hoogte”.

•  Keuzemogelijkheden qua 

beplating aan de binnenzijde.

Voor effi ciënt en compleet maatwerk
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Innovation en isolatie 3

Efficiënt op de bouwplaats

•  Snelle montagetijden ➔ besparing van 

kosten.

•  Bij witte zichtzijde ruwbouw en afwerking 

in één arbeidsgang.

•  Sparingen compleet inclusief dagstukken ➔ 

eenvoudige montage van dakramen en 

-kapellen.

• Voorzien van panlatten.

•  Vaste kopgevel- en gootoverstekken 

mogelijk ➔ geen losse “rekjes”.

•  Maatwerk ➔ geen bouwafval en geen 

afvoer van restmaterialen.

• Voorzien van gootbeugelplank.

•  Verjonging bij goot en bij kopgevel- 

overstek is mogelijk.

Professionele projectbegeleiding

IsoBouw garandeert niet alleen de levering

van kwalitatief hoogstaande prefab  

daksegmenten, maar ook een service-

gerichte projectafwikkeling van A tot Z. 

En dit betekent gemak, zekerheid en 

expertise.

Gemak

Een overzichtelijke en duidelijke  

communicatie met:

• Projectgerichte offertes voorzien van 

element-indelingstekeningen.

• Nauwkeurige vastlegging van alle  

materialen en leveringsafspraken.

• Overzichtelijke montagetekeningen 

 met legplan.

• Per woningtype een boekje met  

aansluitdetails.

• Eén aanspreekpunt.

Zekerheid

• Professionele begeleiding in de werk-

voorbereiding en het logistieke traject.

• Duidelijke communicatie met effectieve 

hulpmiddelen voor probleemloze  

projectafwikkeling.

• Als eerste in Nederland met hijscertificaat 

van SKH voor veilig verticaal transport.

• Levering van KOMO-gecertificeerde 

producten.

Expertise

• Grote ervaring van IsoBouw op  

dakengebied.

• Ondersteuning van een professioneel 

projectbureau met eigen constructeurs.

Onze overige isolatiesystemen voor  

hellende daken bij nieuwbouw en reno-

vatie vindt u in de brochure “IsoBouw 

dakelementen voor hellende daken”. 

  Een professionele ondersteuning

 vanaf de voorbereiding... 

  ...tot aan persoonlijke verwerkingsadviezen 

 op de bouw ... 

  ...voor een probleemloze projectafwikkeling.

   Voorzien van op pannenmaat voorgemonteerde 

panlatten
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Innovation en isolatie4

  Toepassing als sporenkap

Productinformatie
Toepassingsgebied: onder met 

pannen of andere schubvormige 

bedekking afgewerkte hellende daken  

van woningen en utiliteitsgebouwen t/m  

klimaatklasse 2. Voor andere dakbedek-

kingen geeft IsoBouw projectgericht advies.

Type sporenkap

Segmenten van nok 

naar goot, doorgaans 

scharnierend in 

de nok.

Type gordingkap 

Bijv. bij “lessenaarsdaken”, met de  

segmenten gelegd van 

bouwmuur naar bouw-

muur (afhankelijk van 

overspanning zonder 

tussenspant).

Overspanningen

De bereikbare overspanningen zijn  

afhankelijk van veel factoren, o.a. de h.o.h. 

afstand van de ribben, dakdoorbrekingen, 

dakhelling, belasting en toepassing van 

een knieschot. Per project maken wij voor 

u een aparte berekening zodat u altijd  

verzekerd bent van een optimale en 

betrouwbare toepassing.

Rc -
waarde
m2K/W

Type Hoogte incl. tengels en
panlatten in mm

Gewicht
in

kg/m2

Max. breedte in mm Max. lengte in mm *

Sporenkap Gordingkap
Naadloos Niet

naadloos
Naadloos Niet

naadloos

2,5 P 120 174 184 ca. 22 2630 2920 6350 7600

3,0 P 145 199 209 ca. 24 2630 2920 6350 7600

3,5 P 170 224 234 ca. 26 2630 2920 6350 7600

4,0 P 195 249 259 ca. 27 2630 2920 6350 7600

4,5 P 220 274 284 ca. 29 2630 2920 6350 7600

5,0 P 245 299 309 ca. 31 2630 2920 6350 7600

* Bovengenoemde afmetingen gelden voor ‘naturel’ houtspaanplaat.
* De maximaal toelaatbare overspanning wordt bepaald door o.a. aantal steunpunten
 (knieschot, verdiepingsvloer of tussenspant), dakhelling en dakbelasting. 
 Per project maken wij voor u een aparte berekening. 

Leveringsprogramma

Toepassing Onderplaat Type*

Sporenkap

 Houtspaanplaat (naturel)  P 120

 Plaat met witte zichtzijde  P 120 W

 Eco-houtspaanplaat  P 120 E

Gordingkap

 Houtspaanplaat (naturel)  P 120 G

 Plaat met witte zichtzijde  P 120 GW

 Eco-houtspaanplaat  P 120 GE

* Als voorbeeld bij een spoor- of gordinghoogte van 120 mm. 
 Zie “Leveringsprogramma” voor overige leverbare hoogten. 

Mogelijke varianten
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Innovation en isolatie

Kwaliteitscertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat 

KOMO nr. : 20458; 

Hijscertificaat van SKH, rapporten 

SHR nr. 4.480 en 2796.

5

  Veilige verwerking dankzij de door SKH  

gecertificeerde hijsvoorziening.

11

12

Productsamenstelling

 Onderplaat: 10 mm dikke vochtbestendige  

‘naturel’ houtspaanplaat klasse V, 

(alternatief: eco-houtspaanplaat of plaat  

voorzien van een witte zichtzijde). 

 Ingewerkte Z-profielen t.b.v. afsteuning  

op onderconstructie (bijv. knieschot of

muurplaat)

  Dampremmende polyetheenfolie (waar  

nodig), 0,07 mm dik, µd-waarde 4,5 m. 

 Isolatiekern van 100% gerecycled EPS,  

gebroken en gebonden. 

Ribben (sporen/gordingen) van naaldhout*. 

Nok-, goot en kopregels van naaldhout*. 

Vochtbestendige harde bovenplaat. 

  Tengels 12 x 28 mm (bij sporenkap), 22 x 36 mm 

(bij gordingkap) en panlatten 22 x 36 mm. 

Eventuele sparingen t.b.v. dakvensters  

(waar mogelijk bovenkant horizontaal). 

IsoBouw scharnieren voor snelle plaatsing. 

Voorgeboorde gaten t.b.v. de bevestiging  

met houtdraadbouten. 

Hijslus, gecertificeerd door SKH.
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* Onbehandeld Europees naaldhout C18 volgens NEN 5498  

(in het hout kunnen vingerlassen voor komen)

Hulpmaterialen

•  Verzinkte ankers voor de bevestiging van  

de muurplaat op de onderconstructie.

•  Dragend knieschot, open of bekleed  

(voorzien van kruipluik), afmetingen  

volgens berekening.

•  Speciale houtdraadbouten met sluitring voor 

de bevestiging van de segmenten, typen 

volgens projectgericht advies van IsoBouw.

•   Gecentreerde prefab nokconstructie  

ter afwerking van de nok.
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Innovation en isolatie6

Overstekken

De toegestane lengte is projectafhankelijk 

en wordt door IsoBouw in voorkomende 

gevallen berekend. Voor het type sporen-

kap bedraagt de maximale breedte van  

het segment 3 m, inclusief overstek.  

In bepaalde gevallen is in overleg met  

IsoBouw een grotere breedte mogelijk.

  Toepassing zonnecollectoren

  60 woningen in Dongen: snelle en gemakkelijke montage.

  Prefab daksegmenten met beloopbare  

goot-en geveloverstekken. 

Sparingen

Afgetimmerde sparingen zijn mogelijk  

voor het op de bouwplaats gemakkelijk  

monteren van de dakramen. Sparingen  

tot max.  300 mm kunnen worden 

aangebracht, mits de ribben niet worden 

beschadigd. Grotere sparingen in overleg 

met de constructeur.

Brandveiligheid

Dakconstructies met IsoBouw Prefab  

daksegmenten hebben een weerstand 

tegen branddoorslag en brandoverslag  

van meer dan zestig minuten. 

IsoBouw Prefab daksegmenten voldoen 

daarmee ruimschoots aan de eis van het 

Bouwbesluit. Bij rookgasafvoeren een 

mantelbuis toepassen waarvan de buiten-

kant niet warmer kan worden dan 90oC.

Geluid

Overlangsgeluid: Alle typen voldoen aan 

de eis van Ilu;k ≥ -5 dB voor zolders.  

In de meeste gevalllen wordt voor slaap-

kamers voldaan aan de eis van ≥ 0 dB. 

IsoBouw kan projectgericht advies geven. 

Buitengeluid: alle typen voldoen ruim aan 

de eisen van wering buitenlawaai.

  Geveloverstek met standaard meegeleverde  

nokaansluiting.  
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Innovation en isolatie

Verwerking
Tips voor verwerking

IsoBouw Prefab daksegmenten zijn 

zeer eenvoudig en snel te verwerken. 

Bij aanlevering worden verwerkings-

voorschriften, legplan en duidelijke hijs- 

en montagevoorschriften meegeleverd.

7

Voorbeelden aansluitingen

Met IsoBouw Prefab zijn een aantal goede oplossingen mogelijk. De details worden project-

gebonden gemaakt. Daarom zijn slechts enkele voorbeelden weergegeven. Meer details vindt 

u op onze website www.isobouw.nl of in het bij IsoBouw aan te vragen detailboekje “Prefab”.

  Dakvoetdetail   Nokaansluiting (sporenkap)

Enkele hoofdzaken

•  Aanvoer geschiedt volgens een vooraf

 overeengekomen leveringsschema.

•  Voor een efficiënte montage is onder 

 bepaalde voorwaarden een 

 ‘evenaar’ beschikbaar.

•  De daksegmenten zijn voorzien van 

een gecertificeerde hijsvoorziening.

•  De daksegmenten bevestigen op 

 vooraf aangebrachte muurplaten 

 c.q. oplegregels.

•  Bij toepassing van een dragend  

knieschot de daksegmenten tijdelijk 

ondersteunen totdat het knieschot 

definitief geplaatst is.

•  Pannenbedekking pas na plaatsing 

knieschot.  Project: 89 woningen Eindhoven-Meerhoven

       IsoBouw Prefab: als eerste in Nederland met

 hijscertificaat voor een veilige plaatsing.

  Legenda

00 IsoBouw prefab daksegment

11 Gootplank 19x125 mm vuren

12 IsoBouw prefab nokconstructie

15 Geprofileerde dakvoetlat (evt. zwart)

16 Aftimmerstrook 10x70 mm

20 Muurplaat 71x146 mm (max.)

30 Standaard muurplaatanker

31 Z-strip

32 Houtdraadbout ø 7 mm met volgring

33 IsoBouw scharnier

40 DPC slabbe

44 Vogelschroot

46 Ondervorst

50 Minerale wol (R ≥ 0,81 m2K/W)

54 Gootbeugel
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IsoBouw: voor efficiënt en duurzaam bouwen

IsoBouw Systems staat voor innovatie in isolatie. Als producent van isolerende bouwproducten 

zetten we al jaren de trend in efficiënt en duurzaam bouwen. Met name het gebruiksgemak en 

de eenvoudige toepassing van onze producten staan hierbij voorop.

Door de complete beheersing van het gehele productieproces bent u verzekerd van deskundige 

adviezen, continue aandacht voor nieuwe en doorontwikkelde isolatiesystemen en een vlotte 

projectgerichte aanpak. Met een eigen testlaboratorium, gespecialiseerde engineering en een 

perfecte logistieke afhandeling staat IsoBouw garant van ontwerp tot aflevering. 

IsoBouw is onderdeel van de Synbra Group, een van de toonaangevende Europese bedrijven 

in EPS en andere kunststoffen met een eigen recyclingprogramma. IsoBouw Systems en haar 

productiebedrijven zijn gecertificeerd volgens EN-ISO 9001.

Meer informatie

Op de website www.isobouw.nl vindt u alle informatie over onze Prefab daksegmenten en 

de andere IsoBouw-producten.

  IsoBouw vloerisolatie

  IsoBouw staalsandwich gevelpanelen

  IsoBouw EPS algemeen 

 voor algemene toepassingen en in de  

GWW-sector als licht funderingsmateriaal

  IsoBouw SlimFix

 dakelementen voor nieuwbouw en renovatie

  IsoBouw vlak dak isolatie 

 voor bitumineuze en kunststof afdichtingen

  IsoBouw Reno+

 renovatie-element op dragend dakbeschot

  IsoBouw Riet+

 schroefdakelement voor rietbedekking

  IsoBouw funderingsbekisting 

 voor paalfunderingen 

  IsoBouw staalsandwich dakpanelen  

  IsoBouw spouwisolatie 

  IsoBouw SlimFix Spoor

 dakelementen voor sporendaken
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